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Fins al 10 d’abril poden anar a la
Sala Villarroel a veure Infàmia, de
Pere Riera, cosa que els recomano.
L’obra interpretada per Emma
Vilarasau, Jordi Boixaderas, Anna
Moliner i Francesc Ferrer és una
delícia que flueix agilíssima. S’ha
dit, amb raó, que no desentonaria
a Broadway. Com les peces de
Yasmina Reza, Infàmia ofereix
drama i humor, permet diversos
nivells de lectura i estimula el
lluïment dels actors, història de
teatre dins del teatre. Constitueix,
en suma, una proposta amb tema
universal que interessa els crítics i
aplaudeix el públic (més de
25.000 espectadors fins ara).
La bona impressió que causa

Infàmia i la trajectòria de Riera,
que arriba a lamaduresa al costat
de companys generacionals com
Jordi Casanovas o PauMiró –i
amb el precedent de projecció
internacional d’un Jordi Galceran
o un Sergi Belbel–, conviden a
pensar que, a Barcelona, és l’hora
dels autors teatrals.
La setmana passada Jordi Amat

recordava en aquestes pàgines el
prodigi que el 1966 es publiques
sin cinc obres claus de la literatura
degudes a escriptors de la ciutat.
Possiblement cada decenni té el
seu signe creatiu, la seva disciplina
que destaca. Faré una proposta:
els cinquanta, ambDau al Set, van
ser els anys de l’art. Els seixanta,
de la novel∙la i la poesia, però
també de la fotografia deMise
rachs,Maspons i Pomés. Els se
tanta, de lamúsica i el periodisme
renovador. Els vuitanta, del dis
seny. Els noranta, de l’arquitectura
i l’urbanisme.
La creació sorgeix per “serendi

pitat”, i també per incentius. L’es
criptura teatral, aquests últims
decennis, ha comptat amb bon
ensenyament (Sanchís Sinisterra i
la Sala Beckett; Institut del Tea
tre), amb suport institucional
(TNC, Lliure), i amb bona acollida
de l’empresa privada (grup Fo
cus...), amés dels espais alterna
tius. Una combinació que a altres
sectors els convindria emular.

L’hora
del teatre

SERGIO VILASANJUÁN

DIUMENGE 27
LA FÀBRICA OLIVA ARTÉS

Antiga fàbricametal∙lúrgica que
va produirmaquinària de guerra
durant la contesa espanyola de
1936, l’OlivaArtés és ara unmu
seu que repassa el llegat industrial
del Poblenou. “Barcelona té una
tradició industrial importantíssi
ma, que és la que li dóna caràcter i
personalitat; imoltes àrees i edifi
cis industrials queno s’han ender
rocatmereixen que els visitem”,
assenyalaBergalli, que destaca
també l’eix dePere IV.

Argentinadenaixement,desang italiana i formacióberlinesa, fa20anysqueva
arribaraBarcelonaonvafundar l’editorialMinúscula–encaraqued’aspiracions
majúsculesespecialitzadaen literaturaeuropea
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‘MUSTANG’

Òpera primade la directoraDeniz
GamzeErgüven,mostra la re
bel∙lió de cinc germanes contra la
tirania familiar enunpetit poble
deTurquia. “M’interessa com la
directora introdueix el punt de
vista d’unes joves que creixen
entre el pes de la tradició i les
contradiccions de lamodernitat”,
reivindicaBergalli, que esmenta
unes altres germanes: les deDansa
d’agost, teatre a la Biblioteca de
Catalunya.

DIVENDRES 1
L’AUDITORI DE BARCELONA
’NITS DEL CABALLO BAILADOR: ZA!’

“Per gaudir i deixarse portar”,
perquè aquest és l’esperit amb
què l’editora acudeix a tots els
concerts deCaboSanRoque.
Ara en format duo (nomésLaia
Torrents i RogerAixut), amb
els seus instruments inventats,
Cabo SanRoque s’afegeix al
duet de rock experimental ZA! i
a la violinista Sara Fontán en les
sevesNits del Caballo; en
aquesta ballaranAnnaFerro,
ClaraTena iVictoriaMacarte.
NURIA CUADRADO

Undels personatges se
cundarismésreeixitsde
Rayos (Blackie Books),
la darrera novel∙la de
MiquiOtero, ésTito,un
magnètic artista multi
disciplinarid’origenlle
vantíquearribaaBarce
lonaals70iesfoguejaen
el còmic underground
fins que es converteix
en el pintor de cambra
de la Barcelona olímpi
ca i procedeix a sem
brarla de gambesmes
tissesidejocsdecoberts
que es regalen amb el
diari. Semblances? “No
ho sé, nano, tu veuràs”,
quediriaTito.

Què està passant amb el públic del teatre?
Fares, l’actorLawrenceFoxva tocareldos
en plena representació de l’obra The pa
triotic traitor al Park Theater de Londres,
no sense abans assenyalar: “No emmoles
taré a explicarlos la història perquè
aquest (posin aquí el seu insult preferit)
l’haarruïnatpera tothom”.Aquest fet arri
ba poc després queKevin Spacey etzibés a
un espectador a qui li va sonar elmòbil: “Si
no contesta vostè, ho faré jo” amb la seva
pitjor cara de Frank Underwood i que el
pobre Benedict Cumberbatch intentés fer
unHamlet històric, o almenys decent, en
tre les interrupcions dels seus abundants
admiradors, els autoproclamats cumber
bitches, que segurament havien venut al
guns òrgans interns al mercat negre per
pagar les entrades i es creien amb dret
d’esvalotar, aplaudir quan no tocava i fil
mar amb elmòbil.

Hooligans teatrals

La bona
gamba
mestissa

Hi ha un detall que separa
aquell que és algú en el món
del popdels simples nouvin
guts: tenir data de llança
ment per a un disc. Si ets
dels que tallen el bacallà, el
treus a boca de canó i sense
avisar. I si vols brillar de de
bò, fins i tot llances el disc
sense títol, com ha fet Ken
drick Lamar, el raper prefe
rit de la gent amb doctorats.
Des que Beyoncé va implan
tar la moda de l’àlbum sor
presa, s’ha convertit en un
rituobligatori pel qual jahan
passat Rihanna, Kanye
West, Drake i David Bowie.
Però, atenció, de vegades
se’t pot girar encontra.Bono
va haver de disculparse per
instal∙lar a tots els dispo
sitius Apple el seu àlbum
Songs of innocence sense de
manar permís, en un gest
messiànic que va generar
centenars de sweets de
mil∙lènnics confusos pre
guntantse: què és un U2 i
què fan al meumòbil?

Sorpresa,
sorpresa
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